
PISMO SAMORZĄDOWE nr 6 (324) Sierpień–Wrzesień 2020

  Wrzesień – miesiąc pamięci narodowej Wrzesień – miesiąc pamięci narodowej
  Epidemia trwa – zachowajmy rozsądek Epidemia trwa – zachowajmy rozsądek
  Dodatek: harmonogram odbioru   Dodatek: harmonogram odbioru 

odpadów do lipca 2021odpadów do lipca 2021

Fo
t. 

M
ac

ie
j P

iła
t



2 PISMO SAMORZĄDOWE 
Nr 6 (324) Sierpień–Wrzesień 2020

Piotr Kaszubski z ul. Piotra Skargi
Programy prozdrowotne finansowane 

z budżetu miasta są dużym wsparciem dla 
mieszkańców. Zwiększają dostęp do specjali-
stów, dają możliwość wcześniejszej diagnozy 
chorób cywilizacyjnych oraz prewencji. Pro-
gramy szczepień przeciwko wirusowi grypy, 
a przede wszystkim brodawczaka ludzkiego, 
są odciążeniem dla domowych budżetów. 
Osobiście nie korzystam z żadnego programu 
zdrowotnego, ale popieram wszystkie organi-
zowane przez miasto działania prozdrowotne, 
przyczyniające się do polepszenia stanu zdro-

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. przypomina, 
że Decyzją nr WA.RET.070.1.214.3.2018 z dnia 
20.07.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził 
taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Miasta Józefów na lata 
2018–2021.

Uwzględniając fakt, że organ regulacyjny 
ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 
10.08.2018 r., zgodnie z zapisem art. 24f ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

Ludzie mówią…
Z miejskiego budżetu co roku fi nan-
sowane są liczne programy profi-
laktyczno-zdrowotne, zarówno dla 
dzieci i młodzieży (medycyna i sto-
matologia szkolna, szczepienia dziew-
cząt przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego), jak i dorosłych oraz 
seniorów (program badań kardiolo-
gicznych dla mieszkańców 40+, okuli-
stycznych dla mieszkańców 50+, uro-
logicznych i endokrynologicznych) 
oraz szczepienia przeciw grypie. 
Czy korzystasz z tych programów 
i jak je oceniasz? 
Czy zaszczepisz się w tym roku prze-
ciw grypie?

17 sierpnia weszła w życie nowa tary-
fa za odbiór ścieków. Opłata spadła 
z 8,84 zł/m3 do 7,41 zł/m3. To efekt 
rozpoczęcia oczyszczania ścieków we 
własnej oczyszczalni w Józefowie.

Apel burmistrza 
o rozsądek 
i przestrzeganie prawa
Szanowni Państwo,

otrzymałem informację, że codziennie józefowscy policjanci stwierdzają, niestety, przy-
padki naruszenia nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii.

To niepokojące zjawisko świadczy o lekceważeniu prawa i narażaniu zdrowia i życia 
innych osób. 

Musimy zachować obywatelską postawę, nosić maseczki – zakrywać usta i nos 
w miejscach publicznych, utrzymywać 1,5 metra odległości między osobami, gdyż 
dalsze ignorowanie nałożonych ograniczeń, może skutkować wzrostem zachorowań 
w naszym mieście i możemy znaleźć się w strefi e żółtej, a nawet czerwonej.

W przypadku łamania prawa policjanci mogą:

– nałożyć mandat karny,

– sporządzić notatkę urzędową, w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniają-
cych w sprawie o wykroczenie i skierowania wniosku o ukaranie,

– pouczyć łamiącego przepisy w myśl art. 41 Kodeksu Wykroczeń (jeśli wystąpią 
okoliczności uzasadniające poprzestanie na zastosowaniu środka oddziaływania 
wychowawczego).

Od początku stanu epidemii, policjanci Komendy Policji w Józefowie w każdym przy-
padku naruszenia art. 54 Kodeksu Wykroczeń w związku z przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239), sporządzają notatkę urzędową, 
która przekazywana jest za pośrednictwem Wydziału Prewencji KPP w Otwocku do 
PSSE w Otwocku. 

Przekazana dokumentacja może stanowić podstawę do wydania decyzji administra-
cyjnej o nałożeniu kary na osobę, która popełniła opisane w notatce wykroczenie.

Apeluję do Państwa o rozsądek. 
Tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy stosować się 
do epidemiologicznych ograniczeń mamy szansę 
zachować zdrowie, czego serdecznie Państwu życzę.

 Marek Banaszek
Burmistrz Miasta Józefowa
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Pierwsze efekty pracy naszej oczyszczalni

Tańszy odbiór ścieków 

wia mieszkańców oraz zwiększenia ich świa-
domości na temat chorób. 

Na grypę oczywiście się zaszczepię, robię 
to już od 13 lat i polecam tę formę prewencji.

Paweł Markowski z ul. Polnej
Popieram wszystkie bezpłatne progra-

my zdrowotne dla mieszkańców Józefowa 
– to świetna inicjatywa. W dzisiejszych cza-
sach, gdy o specjalistów trudno, każda forma 
wsparcia jest ważna. Do tej pory nie korzysta-
łem z tych programów. Póki co jestem pod 
stałą opieką lekarza rodzinnego i staram się 
zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu. 
Wnuczek korzysta z opieki stomatologicznej 
w szkole. 

Co do szczepienia na grypę, to jeśli będzie 
taka możliwość – skorzystam. Tym bardziej, 
że wszystko wskazuje na to, że szczepienie na 
grypę może ewentualnie złagodzić przebieg 
zachorowania na koronawirusa.

Irena i Kazimierz Poredowie z ul. Podsto-
łecznej

Żona korzystała z programu rehabilita-
cyjnego. Oboje zaś skorzystaliśmy z progra-
mu kardiologicznego. Pierwszy odbywał się 
w przychodni miejskiej, drugi zaś w Centrum 
Kardiologii Józefów. Uczestniczyliśmy w nich 
bezpłatnie, a jedynym warunkiem było za-
mieszkanie w Józefowie oraz płacenie podat-
ków na rzecz miasta. Taki program to duże 
ułatwienie – wykonano nam cały pakiet ba-
dań kardiologicznych bez miesięcznych kole-
jek. Choć też musieliśmy trochę poczekać, to 
nie tyle, co podczas rutynowej wizyty u spe-
cjalisty. 

A czy będziemy się szczepić przeciwko 
grypie? Raczej nie, nigdy tego nie robiliśmy. 
Bywały takie lata, że przechodziliśmy zacho-
rowania na grypę, ale ostatnie dwa lata grypa 
odpuściła. Staramy się wzmacniać organizmy 

zdrowym stylem życia i dobrym odżywianiem.
Jadwiga Łaszewska z ul. Wyszyńskiego

Korzystałam z programu kardiologiczne-
go. Oceniam go bardzo pozytywnie, gdyż 
w jego ramach odbywa się nie tylko wizyta 
u specjalisty, ale również badania. Są to usłu-
gi świadczone na bardzo wysokim poziomie. 
Pacjent jest dogłębnie informowany i propo-
nuje mu się badania dla niego pożądane. Nie 
miałam potrzeby korzystać z innych progra-
mów. 

Czy szczepię się przeciwko grypie? Oczy-
wiście. Największym osiągnięciem medycz-
nym po wynalezieniu antybiotyków i za-
stosowaniu higieny są właśnie szczepionki. 
Owszem, dyskusyjne są sprawy składu szcze-
pionek, w szczególności związki rtęci, które 
ponoć są wydalane przez organizm. Drugą 
rzeczą jest ilość antygenów znajdujących 
się w szczepionkach. Jednak odnośnie grypy 
nie ma takich przeciwwskazań. Zaczęłam się 
szczepić w momencie ciągnących się miesią-
cami zachorowań. Szczepionka grypy w jakiś 
sposób mnie uodporniła, a jeśli choruję, to 
z łagodniejszym przebiegiem.

Rozmawiała: Sylwia Papis

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 
i 2180), taryfa na trzeci okres taryfowy wcho-
dzi w życie od dnia 17.08.2020 r. i obowiązywa-
ła będzie do dnia 16.08.2021 r.

Istotną zmianą jest obniżenie 
stawki taryfowej za odbiór ścieków 
z 8,84 zł/m3 do wartości 7,41 zł/m3. 

Pozostałe elementy taryfy za wodę i ścieki 
pozostają bez zmian. Obniżenie stawki za od-
biór ścieków jest efektem rozpoczęcia oczysz-
czania ścieków we własnej oczyszczalni w Józe-

fowie i uniezależnienie się od dyktatu OPWiK.
Hydrosfera Józefów przypomina, że do 

31.12.2020 r. obowiązuje Uchwała Rady 
Miasta Nr 151/VIII/2019 z dnia 20.12.2019 r. 
o dopłacie do ścieków dla grup taryfowych 
K1, K1A, K2, K2A w wysokości 1,29 zł/m3. 
Tak więc klienci Hydrosfery z gospodarstw 
domowych w budynkach jednorodzinnych 
i wielolokalowych, rozliczani na podstawie 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego 
zapłacą 6,12 zł/m3 ne  o. Dopłata nie doty-
czy grupy taryfowej rozliczanej na podsta-
wie ryczałtu za odbiór ścieków.

(Hydrosfera Józefów)

Fot. Archiwum JnŚ

SAMOR ZĄD
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Przeprowadzona inwentaryzacja pozwo-
liła na zgromadzenie danych dla 798 bu-
dynków (jednorodzinnych, wielorodzinnych 
i gospodarczych) znajdujących się na terenie 
Józefowa, co stanowi ok. 10,2% wszystkich 
budynków znajdujących się na terenie miasta. 
W 577 budynkach główne źródło ciepła stano-
wią kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie 
elektryczne bądź pompy ciepła.

Natomiast w 327 budynkach, zgodnie 
z oświadczeniami mieszkańców, znajdują się 
źródła ciepła opalane paliwem stałym, pełnią-
ce funkcje głównych źródeł ogrzewania (kotły 
itp.) lub ogrzewane np. gazem (główne źródło 

ciepła) z kominkami, piecami kafl owymi jako 
dodatkowymi źródłami ciepła. 

Wyniki inwentaryzacji przedstawiają się 
następująco:

– w 221 budynkach są zainstalowane łącz-
nie 252 urządzenia na paliwo stałe, stanowiące 
główne źródło ciepła (219 kotłów, 3 kominki, 
8 pieców kafl owych i 22 piece wolnostojące), 
w większości są to urządzenia niespełniające 
żadnych standardów (198 sztuk). Większa licz-
ba urządzeń grzewczych od liczby budynków 
wynika z tego, iż w niektórych przypadkach 
mamy do czynienia z budynkami wielorodzin-
nymi, w których zainstalowanych jest kilka źró-

deł ciepła dla odrębnych lokali,
– ponadto stwierdzono 129 źródeł ciepła, 

tj. kominki (116), piece kafl owe itp. (13), któ-
re nie są wykorzystywane jako główne źródła 
ciepła, a najczęściej w celach rekreacyjnych. 
W większości przypadków są to stare wkłady 
kominowe, nieposiadające żadnych urządzeń 
odpylających.

Wnioski:
1. Około 72% zinwentaryzowanych bu-

dynków ogrzewanych jest urządzeniami nie-
podlegającymi wymianie zgodnie z uchwałą 
antysmogową, pozostałe 28% stanowią źró-
dła ciepła opalane paliwem stałym, wyma-
gające wymiany w zależności od spełnianych 
standardów. 

2. W zinwentaryzowanych budynkach znaj-
duje się dużo kominków i innych miejsco-
wych ogrzewaczy pomieszczeń (129), które 
zgodnie z uchwałą antysmogową muszą 
zostać dostosowane do obecnych norm, bez 
względu na to, jakie funkcje pełni dane urzą-
dzenie zainstalowane w budynku. Posiadacze 
kominków będą musieli wymienić je do końca 
2022 roku na takie, które spełniają wymogi 
ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenia 
ograniczające emisję pyłu do wartości określo-
nych w ekoprojekcie.

Opr. Referat Zamówień Publicznych 
i Ochrony Środowiska UM

Walczymy o czyste powietrze

Czym grzejemy 
w Józefowie
Prawie 800 mieszkańców Józefowa odpowiedziało na apel burmistrza, wypeł-
niło i dostarczyło ankietę, w której pytaliśmy o to, jak i czym ogrzewają swoje 
domy oraz pomieszczenia gospodarcze – dziękujemy. Dzięki zgromadzonej wie-
dzy łatwiej będzie zaplanować działania i ich koszty w walce o czyste powietrze.

Trudny początek 
nowego roku szkolnego
Pod koniec sierpnia burmistrz Marek Banaszek podjął decyzję o skierowaniu do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku wniosku o akcepta-
cję hybrydowego modelu pracy józefowskich szkół. Niestety nie otrzymaliśmy 
pozytywnej opinii i rok szkolny rozpoczęliśmy stacjonarnie. 

W NA SZ YM MIEŚCIE

Przed inauguracją nowego roku szkolnego 
burmistrz, w liście skierowanym do uczniów, 
rodziców i pracowników józefowskich placó-
wek oświatowych, przypomniał, że zakażenie 
i stwierdzenie choroby u jednej osoby, przy 
specyfi ce szkół i przedszkoli sprawi, że na kwa-
rantannę trafi  kilkadziesiąt osób. – Po wnikli-
wej analizie sytuacji podjęliśmy z dyrektorami 
józefowskich szkół i przedszkoli działania, które 
mają na celu zniwelowanie możliwości zaraże-
nia się w naszych placówkach oświatowych. 
Jednak w sytuacji, gdy duża część zakażonych 
nie wykazuje objawów choroby, nie mamy 
pewności, że unikniemy powstania ognisk CO-
VID-19 w Józefowie – informuje burmistrz.

Na podstawie zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 

wspólnie z dyrektorami józefowskich szkół 
i przedszkoli, stworzono procedury bez-
pieczeństwa, organizacji zajęć, dezynfekcji 
i sprzątania placówek. Wprowadzono ogra-
niczenia w wejściu do szkół i przedszkoli, za-
bezpieczono środki dezynfekcyjne i środki 
ochrony osobistej dla kadry. Opracowano 
zasady kontaktu z rodzicami, procedury nad-
zoru przez organ prowadzący, zasady postę-
powania w przypadku sytuacji krytycznych. 
Nie żałujemy sił i środków, aby zapewnić pra-
widłowe funkcjonowanie placówek w czasie 
pandemii, ale to nie rozwiąże wszystkich na-
szych problemów. 

Konieczna jest odpowiedzialna posta-
wa nas wszystkich – przestrzegajmy nastę-
pujących zasad:

• do budynku szkoły lub przedszkola może 
wchodzić wyłącznie osoba zdrowa, bez 
objawów chorobowych (przez objawy cho-
robowe należy rozumieć: podwyższoną 
temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból 
gardła, kaszel, duszności i problemy z oddy-
chaniem, uczucie wyczerpania, brak apety-
tu) oraz której domownicy nie przebywają 
na kwarantannie,

• ograniczone zostało przebywanie w pla-
cówkach oświatowych osób z zewnątrz. 
Dzieci będą przekazywane pod opiekę 
pracowników w przedsionkach budynków 
szkół i przedszkoli,

• na bieżąco prowadzony będzie monito-
ring prac porządkowych, w tym przede 
wszystkim utrzymania czystości w salach 
lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-
-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, 
powierzchniach dotykowych (poręczy, kla-
mek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i pomieszczeniach spożywania po-
siłków, klawiatur i włączników), 

• w każdej placówce wyznaczono pomiesz-
czenia na izolatki, do których trafi ą ucznio-
wie i pracownicy z podejrzeniem choroby 
oraz opracowano procedury postępowania 
w przypadku podejrzenia zakażenia CO-
VID-19. Wychowawcy ustalą sposoby szyb-
kiej komunikacji z opiekunami uczniów 
i dzieci. 
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W związku z pytaniami dotyczącymi przypadków zachorowań na koronawi-
rusa w SPZOZ Przychodni Miejskiej informujemy, że SPZOZ Przychodnia Miejska 
w Józefowie, jako jednostka medyczna, jest szczególnie narażona na zakażenia 
koronawirusem w okresie pandemii. Zapewniamy jednak, że mamy wdrożone 
procedury bezpieczeństwa i każda zakażona osoba jest izolowana. 

Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich zasad reżimu sanitarnego, a bezpie-
czeństwo pacjentów i personelu jest dla nas priorytetem. Podejmujemy starania, 
aby żaden przypadek zakażenia w przychodni nie wpłynął na funkcjonowanie 
i świadczenie usług zdrowotnych dla naszych pacjentów. Jednocześnie informu-
jemy, że Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku w komuni-
katach przekazuje informacje o liczbie zakażonych w powiecie otwockim oraz 
ogniskach, w jakich powstają zakażenia. 

Ponadto zapewniamy Państwa, że zapisy RODO mówią: „Zabrania się prze-
twarzania danych osobowych (…) w celu jednoznacznego zidentyfi kowania 
osoby fi zycznej lub danych dotyczących zdrowia. Przetwarzanie szczególnych 
kategorii danych osobowych, które wprost wskazują daną osobę lub ogólnych 
informacji o osobie chorej…” – są one w naszej Przychodni przestrzegane zarów-
no w odniesieniu do pacjentów, jak i pracowników.

Informacja Przychodni Miejskiej

W NA SZ YM MIEŚCIE

Miasto dopłaca do opieki 
w żłobku
Rozstrzygnięty został konkurs na prowadze-
nie opieki nad dziećmi do lat trzech w żłobku 
w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 
2021 roku. W konkursie mogły wziąć udział 
żłobki i dziecięce klubiki z terenu naszego 
miasta, wpisane do rejestru prowadzonego 
przez burmistrza. 
Startujące w konkursie placówki powinny 
m.in. zapewnić dzieciom opiekę, wyżywienie 
przez 10 godz. w dni robocze od poniedziałku 
do piątku. Jeśli w placówce przebywa więcej 
niż 20 dzieci, dodatkowo powinna być zapew-
niona opieka pielęgniarki lub położnej.
Warunki postawione przez miasto spełniły 
dwie z trzech startujących w konkursie pla-
cówek. Dofi nansowanie (600 zł miesięcznie 
na jedno dziecko z Józefowa) otrzymały: żło-
bek Smart Kids z ul. Szczyglej 2A (40 miejsc) 
i Akademia dla Dzieci „Abece” z ul. Górki 10 
(6 miejsc).

Zielone przystanki
Otrzymaliśmy 75 000 zł dotacji z budżetu 
województwa mazowieckiego na realizację 
zadania „Zielone przystanki szansą na czyste 
powietrze w Józefowie w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza Mazowsze 2020”. Z naszego miejskiego 
budżetu dokładamy również 75 000 zł i przy 
ul. Piłsudskiego powstaną przystanki wkom-
ponowane w nowo nasadzoną zieleń. Będą 
to przystanki przy ul. Jarosławskiej, PKP Józe-
fów, PKP Michalin i ul. Wąskiej.

Projekt „Przywrócić Świder 
mieszkańcom”
Jeszcze w tym roku powstanie projekt zago-
spodarowania terenu wzdłuż rzeki Świder po 
stronie Józefowa. Zadanie jest realizowane 
w ramach ujętego w budżecie miasta zadania 
„Przywrócić Świder mieszkańcom” i obejmuje 
teren o łącznej powierzchni 7 tys. mkw.
Przetarg został ogłoszony w połowie wakacji, 
wpłynęły trzy oferty, najkorzystniejszą ceno-
wo (59 655 zł) przedstawiła fi rma z Lublina 
Lege Ar  s Łukasz Wyka.
Wykonawca ma za zadanie przygotowanie 
i przedstawienie do akceptacji władz Józe-
fowa co najmniej dwóch wariantów pro-
jektu wraz z wizualizacją, uzyskanie wszel-
kich niezbędnych pozwoleń i opracowanie 
niezbędnej dokumentacji w takim terminie, 
by w 2021 roku można było ogłosić przetarg 
na wykonanie inwestycji.

FLESZFLESZŻyczenia od burmistrza:
Proszę Państwa o współpracę i wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszyst-
kich chwilach. Mimo wszystkich przeciwności życzę józefowskiej, szkolnej spo-
łeczności, aby rok szkolny 2020/2021 przyniósł Wam satysfakcję z pracy, wie-
dzę, żeby był to czas spędzony wspólnie, bez pośrednictwa łączy internetowych 
i wsparcia służb medycznych. 

Z poważaniem i życzeniami zdrowia
Marek Banaszek 

Burmistrz Miasta Józefowa
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W przeddzień Święta Wojska Polskiego 
– 14 sierpnia, Muzeum 2. Korpusu Polskiego 
w Józefowie zaprosiło mieszkańców pod po-
mnik Józefa Piłsudskiego na ekspozycję zwią-
zaną z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Moż-
na było zobaczyć i usłyszeć replikę francuskiej 
armaty z 1897 r. (armaty tego typu używane 
były powszechnie w czasie Bitwy Warszaw-
skiej), obozowisko wojskowe, historyczne 
mundury i wyposażenie żołnierzy. Dla dzieci 
przygotowano kalambury z nagrodami oraz 
naukę musztry.

Przedstawiciele władz miasta Józefowa 
i powiatu otwockiego złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Marszałka Piłsudskiego. Skromniej-
sze od planowanych uroczystości wynikały 
z troski o zachowanie reżimu sanitarnego.

W imieniu mieszkańców Józefowa kwia-
ty złożyli zastępca burmistrza Piotr Gąszcz, 
skarbnik Halina Siwek oraz kierownik Referatu 

Promocji Edyta Komińczyk. Powiat otwocki re-
prezentowali starosta Cezary Łukaszewski oraz 
radna Kinga Błaszczyk.

W Józefowie i okolicy
Rys historyczny przygotowany przez Mu-

zeum 2. Korpusu Polskiego:

15 sierpnia 1920 roku (Dzień Cudu 
– Święto Wojska Polskiego)

W sierpniu 1920 roku odcinek obrony od 
rzeki Wisły przez Wiązownę do Okuniewa 
przed nadciągającą bolszewicką armią powie-
rzono 15. Dywizji Piechoty pod dowództwem 
generała Władysława Junga. Polska obrona 
oparta była na osi rzeki Świder oraz o umoc-
nienia polowe i schrony betonowe linii „Przed-
moście Warszawa – Brückenkopf Warschau”. 
W skład 15. Dywizji Piechoty wchodziła Grupa 
Artylerii porucznika Heinego z dywizjonami 
z 15. Pułku Artylerii Polowej i Ciężkiej. Bezpo-
średnio w Józefowie okopały się na wcześniej 
przygotowanych pozycjach wycofujące się 
przed bolszewikami pododdziały 62. Pułku 
Piechoty. Polska artyleria zajmowała stanowi-
ska między Wisłą, Falenicą a Aleksandrowem. 
Między żołnierzami polskiej piechoty zajęli 

pozycje obserwatorzy artylerii. Przeciwnikiem 
Polaków była 10. Dywizja Strzelców Armii 
Czerwonej, której celem było przełamanie linii 
polskiej obrony. Od świtu 15 sierpnia na odcin-
ku Wiązowna rozpoczęły się walki, pierwsze 
próby nieprzyjacielskiego natarcia zostały od-
parte. Od tej chwili nieprzyjaciel stale wysyłał 
niewielkie oddziały wzdłuż rzeki Świder, któ-
rych zadaniem było wyszukanie luk w polskich 
liniach biegnących do Wisły. Bolszewickie pa-
trole były odrzucane celnym ogniem polskiej 
piechoty i ostrzałem artyleryjskim. Na przed-
polu Józefowa do ujścia rzeki Świder działał 84. 
Pułk Piechoty Armii Czerwonej nie odnosząc 
żadnych sukcesów i znajdując się cały czas 
pod silnym i celnym ostrzałem artyleryjskim. 
W naszym rejonie pozycje polskie, które były 
drugą linią obrony, były dobrze przygotowane, 
artyleria miała czas na budowę stanowisk dla 
dział i obserwacyjnych (tego dnia rozpoczęły 
się działania zaczepne polskiej armii na innych 
odcinkach frontu).

16 sierpnia 1920 roku
Dzień minął spokojnie. Oddziały bolsze-

wickie umacniały się na swoich pozycjach, nie 
podejmowały działań zaczepnych. Piechota 
zajmowała się barykadowaniem dróg i torów 
kolejowych w okolicach Otwocka i Świdra, 
aby uniemożliwić wypady polskich pojazdów 
i pociągów pancernych. Przed godziną 16.00 
przez Józefów przejechał polski pociąg pancer-
ny („Danuta”), wjechał do Otwocka i przegonił 
sowiecki szwadron 10. Pułku Kawalerii, który 
uciekł w popłochu.

17 sierpnia 1920 roku
17 sierpnia nastąpił wielki odwrót oddzia-

łów bolszewickich w obawie przed okrąże-
niem. 15. Dywizja Piechoty, broniąca się na linii 
Świdra, ruszyła do ataku w kierunku Mińska 
Mazowieckiego.

Pamiątki Bitwy Warszawskiej 
1920 w Józefowie

Głównym „niemym” świadkiem historii 
sprzed 100 lat są zachowane zabytkowe pru-
skie betonowe schrony, które skutecznie wy-
korzystało Wojsko Polskie 15 i 16 sierpnia 1920 
roku. Znajdziecie je Państwo spacerując po Jó-
zefowie. Wszystkie są całe i warto ich poszukać. 
To między tymi schronami przebiegały polskie 
linie piechoty. W Muzeum 2. Korpusu Polskie-
go w Józefowie na wystawie są prezentowane 
resztki dwóch polskich szabel, pozostawionych 
w trakcie działań wojennych w tym czasie oraz 
inne wyposażenie wojskowe.

Fot. Maciej Piłat

100. rocznica Bitwy Warszawskiej
UROC Z YSTOŚCI PATRIOT YC ZNE

„Kto nie szanuje i nie ceni 
swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, ani 
nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski
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Tradycyjnie, co roku, mieszkańcy Józefowa 
15 sierpnia spotykali się przed Pomnikiem Lot-
ników, by świętować Dzień Wojska Polskiego 
i czcić pamięć lotników Liberatora, spieszą-
cych na pomoc walczącej stolicy. Były poczty 
sztandarowe, harcerze, władze miasta oraz 
delegacje zagraniczne. Było uroczyście i ser-
decznie. Przypominano historię Liberatora 
i wspominano mieszkańca Józefowa Bronisła-
wa Kowalskiego, który w czasach wyjątkowo 
niesprzyjających takim inicjatywom wybudo-
wał w michalińskim lesie pomnik poświęcony 
bohaterskim lotnikom. Imię Bronisława Kowal-
skiego – z inicjatywy mieszkańców – nosi ron-
do przy Szkole Podstawowej nr 2. 

W tym roku, ze względu na pandemię i ob-
ostrzenia z nią związane, delegacja samorzą-
dowych władz miasta 14 sierpnia złożyła 

kwiaty przed pomnikiem. Dołączyli do nich 
przedstawiciele dzielnicy Warszawa Wawer, 
na której administracyjnie znajduje się po-
mnik: burmistrz Norbert Szczepański, zastępca 
burmistrza Leszek Baraniewski, radna Barbara 
Wielowieyska i radny Michał Żebrowski.

Społeczna akcja
Z inicjatywy Filipa Idzikowskiego 
ze stowarzyszenia „Niebo bez 
granic”, 15 sierpnia kilkadziesiąt 
osób wzięło udział w społecznej, 
obywatelskiej akcji.

Na FB „Niebo bez granic” inicjator przed-
sięwzięcia napisał: Zrobiliśmy, co było naszym 

obowiązkiem. Upamiętniliśmy społecznie bo-
haterów Liberatora SAAF, Powstańców War-
szawskich oraz twórcę pomnika Bronisława 
Kowalskiego, którego wielki i odważny czyn 
społecznej budowy pomnika za komuny bę-
dziemy kontynuować w czasach dla inicjatyw 
społecznych niełatwych. 

Wspólnie, tak jak staliśmy wszyscy razem, 
podjęliśmy decyzję o:
–  budowie tablic z historią misji zrzutowych 

nad powstańczą Warszawą,
–  budowie modelu Liberatora B-24 w skali do 

ekspozycji,
–  ufundowaniu stałych płyt pomnikowych,
–  objęciu opieką społeczną miejsca pamięci 

lotniczej,
–  inicjatywie budowy Wieży Lotników na Gó-

rze Lotnika, 
–  propozycji budowy sali tradycji bohaterów 

Liberatora w pobliskim Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”. (z)

1 września, w 81. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej, przedstawiciele władz miasta 
z burmistrzem złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Bohaterów Września.

 81 lat temu, 1 września 1939 roku o godzi-
nie 4:45 niemiecki pancernik szkolny „Schle-
swig-Holstein” rozpoczął ostrzał Wester-
pla  e, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wybuchła 
II wojna światowa.

Pamięci ofi ar września poświęcono wiele 
opracowań i pomników w Polsce. Również 
w Józefowie jest miejsce, gdzie można złożyć 
hołd poległym w tym czasie. 

Pomnik Bohaterów Września znajduje 

się na terenie cmentarza przy ul. Wawer-
skiej. Zbudowano go w 1983 roku ze składek 
społecznych mieszkańców Józefowa z inicja-
tywy Ryszarda Zagierłowskiego, który pełnił 
funkcję przewodniczącego budowy. Auto-
rem projektu jest artysta rzeźbiarz Edmund 
Majkowski.

1 września br. kwiaty pod Pomnikiem Bo-
haterów Września złożyli: burmistrz Marek 
Banaszek, zastępca burmistrza Piotr Gąszcz 
oraz przewodniczący Rady Miasta Mariusz 
Batorski.

Przed Pomnikiem Lotników

Pamięci Bohaterów Września

UROC Z YSTOŚCI PATRIOT YC ZNE

Więcej: FB „Niebo bez granic”

Delegacje samorządowe Józefowa i Wawra oddają hołd lotnikom Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu 15 sierpnia

Fot. Archiwum JnŚ
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W stanowisku czytamy:
„W ciągu 30 lat samostanowienia Józefów 

wykonał cywilizacyjny skok, awansując z roli 
letniskowej miejscowości, gdzie grzęzło się 
w piaszczystych, nieoświetlonych drogach, 
wodę czerpało ze studni, a nieczystości wy-
woziły szambiarki – do czołówki najlepiej za-
rządzanych gmin w Polsce. Wspólnym wysił-
kiem kolejnych samorządów i mieszkańców 
przeprowadziliśmy gazyfi kację, zbudowali-
śmy system wodociągów i kanalizacji, zwień-
czony własną oczyszczalnią ścieków, zbu-
dowaliśmy bezpieczne, doświetlone drogi, 
przedszkola, szkoły, place zabaw, kompleks 
sportowo-rekreacyjny nad Świdrem oraz In-
tegracyjne Centrum Sportu i Rekreacji z base-

nem, halą sportową i budynkiem szkolnym, 
skwer z fontanną, boiska, miasteczko ruchu 
drogowego, a także skate park. Na sześciu 
osiedlach Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego mieszkają 563 rodziny, wiele z nich 
wyprowadzonych zostało ze zdewastowa-
nych drewniaków. System ścieżek rowero-
wych oplata miasto i łączy nas z sąsiadami 
piękną, mazowszańską trasą rowerową.

Liczba mieszkańców w ciągu 30 lat 
zwiększyła się z 13,5 do blisko 20 tysięcy, 
wydaliśmy 1,5 mld zł, z tego 450 mln zł na 
inwestycje majątkowe. Wartość naszego 
wspólnego mienia komunalnego wynosi 
obecnie 755 mln zł, a o naszym mieście mówi 
się, że „tu się dobrze mieszka”.

Z której z przemian dokonanych w Józefo-
wie jesteśmy najbardziej zadowoleni? Takie 
pytanie zadajemy mieszkańcom. 

Listę nominacji do tytułu „Superprzemia-
ny” będzie można uzupełniać listownie oraz 
na profi lach redakcji i miasta na Facebooku. 
Wypowiedzi i aktualny ranking publikować 
będziemy w piśmie samorządowym „Józefów 
nad Świdrem” oraz na stronie www.jozefow.pl.

Pomocne adresy: 
www.facebook.com/pismoJNS

redakcja.jns@jozefow.pl

Józefowski ranking na 30-lecie samorządów

To nam się udało
W przypadającą w tym roku 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do rad 
gmin oraz uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym Rada Miasta Józefo-
wa wyraziła, w stanowisku przyjętym 29 maja 2020 roku, wdzięczność wszyst-
kim mieszkańcom, samorządowcom – burmistrzom, członkom rad miasta, pra-
cownikom spółek, jednostek i instytucji miejskich Józefowa oraz tym wszystkim, 
którzy w ciągu ostatnich 30 lat angażowali się w budowę i rozwój Józefowa.

Lista nominacji do tytułu 
„Superprzemiany”
– kompleks szkolno-sportowy przy 
ul. Długiej i Leśnej (fot. 1)
– działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, 
która łączy ludzi (fot. 2)
– skwer im. św. Jana Pawła II (fot. 3)
– józefowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
– miasteczko ruchu drogowego (fot. 4)
– miejskie tereny sportowo-rekreacyjne 
nad Świdrem (fot. 5)
– hala sportowa przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Mickiewicza (fot. 6)
– pozytywne zmiany wokół plaży nad 
Świdrem, np. budowa hotelu Holiday Inn.

3

54

6
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Marianna Jakubowska, radna 
od IV kadencji, przewodnicząca 
Rady Miasta VI kadencji

Po trzech dekadach można powiedzieć, że 
udał nam się i sprawdził samorząd terytorialny. 
I to nie tylko w Józefowie, ale i w innych mia-
stach, miasteczkach i wsiach.

Potwierdzają to badania socjologiczne. 
Większość Polaków największym zaufaniem 
i uznaniem wśród instytucji publicznych po-
wstałych w okresie transformacji darzy samo-
rząd terytorialny. Podobne opinie, które w peł-
ni podzielam, słychać i w Józefowie. 

Gdy po 20 latach mieszkania w Warsza-
wie w 1993 roku wróciłam do rodzinnego 
domu chciałam stąd uciekać. W mieście, 
a szczególnie po mojej wschodniej stronie nie 
było wodociągów i kanalizacji, miejsca wypo-
sażone w chodniki i oświetlenie można było 
policzyć na palcach, nikt nawet nie śnił o ścież-

kach rowerowych, placach zabaw, basenie czy 
halach sportowych. Telefon w Józefowie (taki 
zwykły – stacjonarny) był rzadkością. 

A jak dziś wygląda nasze miasto? Najkrótsza 
odpowiedź na to pytanie brzmi: tu się dobrze 
mieszka. W dużej mierze to zasługa samorząd-
ności, która poprzez wybór władz lokalnych 
– pozwala mieszkańcom współdecydować 
o rozwoju swojej małej ojczyzny.

Z perspektywy doświadczenia kolejnej ka-
dencji w radzie mogę powiedzieć, że Józefów 
miał szczęście do dobrych gospodarzy, którzy 
nie tylko umieli wytyczać kierunki rozwoju 
miasta, ale także je realizować. W ciągu minio-
nych 30 lat Józefów wykonał ogromny skok cy-
wilizacyjny i życzę, by nadal mógł się rozwijać 
w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców i po-
szanowaniu idei samorządności.

Moja nominacja do „Superprzemiany” 
to miejskie tereny sportowo-rekreacyjne 

nad Świdrem i nowoczesna hala sportowa 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mic-
kiewicza. 

Kamil Oroń z ul. Polnej
W związku z informacją o zbieraniu nomi-

nacji do „Superprzemian” z okazji 30-lecia 
pierwszych wyborów samorządowych, prze-
syłam moje propozycje:
• centrum Józefowa – skwer im. Jana Paw-

ła II i modernizacja budynku MOK,
• pozytywne zmiany wokół plaży nad Świ-

drem – chociażby budowa hotelu Holiday 
Inn,

• budowa zaplecza sportowego przy daw-
nym gimnazjum oraz przy ulicy Dolnej,

• pozytywnie chciałbym odnotować trans-
misje posiedzeń Rady Miasta na portalu 
youtube. Ułatwiają nam – mieszkańcom 
– wgląd w prace i plany samorządu. 

Mam na imię Jaś, mam 13 lat i choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Niestety to nie-
uleczalna choroba. Systematyczna i wieloprofi lowa rehabilitacja zapobiega przed rozwojem 
szeregu dolegliwości i poprawia jakość mojego życia.  Koszty rehabilitacji są ogromne, dlate-
go każde fi nansowe wsparcie jest wielką pomocą.  W imieniu swoim i całej mojej rodziny skła-
dam ogromne podziękowania dla mieszkańców Józefowa, pomysłodawców, organizatorów, 
sponsorów i uczestników charytatywnej akcji „Gwiazdobranie i dawanie” oraz dla Fundacji 
Radia Zet, która wsparła to wspaniałe przedsięwzięcie. Dzięki Państwa szczodrości mogliśmy 
w tym roku opłacić dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w specjalistycznym ośrodku oraz 
korzystać z systematycznej rehabilitacji w specjalnym kombinezonie. Dodatkowo Fundacja 
Radia Zet ufundowała zakup specjalistycznego podnośnika, który pomaga nam przy zabie-
gach rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych.

Jesteście Państwo wspaniali!
Z całego serca dziękuję

Pozostawiam swój uśmiech
Jaś i rodzina

Józefów miał szczęście do dobrych gospodarzy

Jak dobrze być mieszkańcem Józefowa

11 2

SUPERPR ZEMIANA
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Nie tylko futbol
Obiekt przy Dolnej 19 tętni nie tylko piłkar-

skim życiem. Z myślą o miłośnikach siatkówki 
na terenie przygotowany jest piaszczysty plac 
do gry w „plażówkę”. Z kolei boisko wielofunk-
cyjne jest również przystosowane do koszy-
kówki. Miejskie Tereny Sportowo-Rekreacyjne 
oferują ponadto miejsce do ćwiczeń sporto-
wo-rekreacyjnych na powietrzu. Mieszkańcy 
Józefowa mogą zafundować sobie porządny 

,,wycisk” na urządzeniach siłowni pod chmur-
ką oraz placu do kalisteniki (street workout), 
który otwarto latem 2018 roku.

Weekend przy Dolnej
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 

wspierania naszych zespołów. Weekend to 
idealna pora, by wybrać się z rodziną na Dolną 
19. Kibicom gwarantujemy piłkarskie emocje, 
z kolei najmłodszym – frajdę na placu zabaw. 

A po wizycie na Józefovii zachęcamy do dłu-
gich spacerów pobliskimi lasami i brzegiem 
Świdra. Nie ma piękniej położonego stadionu 
na Mazowszu!

Aerobik
Drogie Panie! Macie ochotę na dobrą za-

bawę, a przy okazji spalenie kalorii? Chce-
cie naładować się pozytywną energią? Ser-
decznie zapraszamy na zajęcia aerobiku. 
Należy ze sobą wziąć: dobry humor, strój 
(nie musi być z najnowszej kolekcji), buty, 
ręcznik i butelkę wody. Zajęcia prowadzi Do-
rota Ognicha – absolwentka AWF w War-
szawie, instruktorka rekreacji ruchowej. 
Więcej szczegółów na stronie jozefovia.pl.

Futbol w czasach zarazy
Nim w Polsce, 14 marca, zaczął obowiązy-

wać stan zagrożenia epidemicznego, józefow-
skie zespoły przygotowywały się do startu 
wiosennych rozgrywek ligowych. Co więcej, 
tydzień wcześniej organizatorzy zdążyli prze-
prowadzić dwa turnieje roczników 2005 i 2006 
pod nazwą „Józa Cup 2020”. W hali Integracyj-
nego Centrum Sportu i Rekreacji w obu turnie-

Aktywna rekreacja nad 
Świdrem dla wszystkich
Miejskie Tereny Sportowo-Rekreacyjne, położone w pięknych okolicznościach 
nadświdrzańskiej przyrody, są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zarządza-
niem i utrzymaniem terenów zajmuje się Integracyjne Centrum Sportu i Re-
kreacji. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne, a na amatorów futbolu czekają 
trzy boiska: pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, mniejszy orlik oraz 
boisko wielofunkcyjne z tartanowym podłożem. 
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jach wystąpiło po siedem drużyn. W porannej 
sesji nasi piłkarze zajęli drugą pozycję, zaś 
w odsłonie popołudniowej józefowianie nie 
mieli sobie równych.

„Zostań w domu, 
trenuj w domu”

Jak się później okazało, turniej ten był jed-
ną z ostatnich okazji do wspólnej gry przed 
miesiącami izolacji. Nasz klub, prowadzący 
zajęcia dla 17 grup, zatrudniający 15 trenerów, 
organizujący prawie 200 ofi cjalnych meczów 
w ciągu roku na obiektach przy ul. Dolnej, 
mocno ograniczył swoją działalność. W związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa praca 
szkoleniowo-opiekuńcza w Józefovii uległa za-
wieszeniu, co jednak nie oznaczało całkowitej 
przerwy w treningach. Zarówno młodzi, jak 
i starsi zawodnicy odbywali treningi indywi-
dualne w domowym zaciszu, według wskazań 
trenerów. Szkoleniowcy na bieżąco monitoro-
wali sytuację zawodników i przekazywali im 
zalecenia za pośrednictwem komunikatorów 
społecznościowych. Z czasem postanowiono 
pójść o krok dalej. I tak 4 kwietnia odbyły się 
pierwsze treningi online na pla  ormie interne-
towej. Zajęcia te były regularnie prowadzone 
przez trenera roczników 2009 i 2015 Mateusza 
Szymańskiego. Podopieczni wykonywali zesta-
wy ćwiczeń zaproponowane przez trenera, 
a ten – dysponując podglądem trenujących 
– korygował ich lub dawał cenne wskazówki.

Józefovia na małym ekranie
Innowacyjne metody prowadzenia piłkar-

skich treningów nie przeszły bez echa. Trener 
Mateusz Szymański oraz wiceprezes Cezary 
Kowalski w programie telewizyjnym „Poranek 
z Polsatem Sport” opowiedzieli, jak w czasach 
zarazy radzi sobie klub znad Świdra. 

To nie był jedyny raz Józefovii na małym 
ekranie. MLKS Józefovia wyszła z inicjatywą 
#piłkaNIEupadnie. Nasi młodzi zawodnicy po-

kazali, jak ciężko trenują w swoich ogrodach, 
wygłaszając przy tym hasła, takie jak nasz 
13-letni wychowanek Antek: „Bądź bezpiecz-
ny, zostań w domu, nie zagrażaj już nikomu”. 
Filmiki nagrane przez młodych piłkarzy nasze-
go klubu zaprezentowano w wielkanocnym 
wydaniu programu „Cafe Futbol” w Polsacie 
Sport. Pracowitość i kreatywność młodych pił-
karzy ukazywaliśmy również cyklicznie w me-
diach społecznościowych klubu, w ramach 
działań #Trenujwdomu. Działania te spotkały 
się z dużym odzewem ze strony młodych za-
wodników, czego efektem były licznie nadsyła-
ne zdjęcia i fi lmy – za co serdecznie dziękujemy. 
Nie możemy także nie wspomnieć o zaangażo-
waniu najstarszych piłkarzy reprezentujących 
nasz zespół w IV lidze. Wychowanek Józefovii 
Michał Orowiecki zainicjował wyzwanie #Moc-
noJóza, polegające na wykonaniu serii pom-
pek. Za przykładem Michała wyzwanie podej-
mowali kolejni zawodnicy seniorskiej drużyny, 
dając dobry wzór do naśladowania młodszym 
adeptom futbolu. Z czasem „pompkowy” chal-
lenge wykroczył poza ramy szatni pierwszego 
zespołu i do akcji dołączali juniorzy, a nawet 
sponsorzy. 

MLKS Józefovia stawała się coraz bardziej 
medialnym i rozpoznawalnym klubem. Józe-
fów odwiedził znany dziennikarz sportowy 
Roman Kołtoń i przepytał wiceprezesów Jó-
zefovii – Cezarego Kowalskiego oraz Damiana 
Politańskiego. Panowie rozmawiali m.in. o bra-
ku wznowienia rozgrywek, pieniądzach w IV 
lidze, pracy społecznej i długoterminowej wizji 
klubu. Film można obejrzeć na „Prawdzie Fut-
bolu”, autorskim kanale na YouTube, tworzo-
nym przez Romana Kołtonia. W cyklu „Prawda 
Szkolenia” redaktor odwiedza i przedstawia 
akademie piłkarskie w Polsce.

Wspomnień czar
Okres izolacji to nie tylko ciężka praca, ale 

także zabawa. MLKS Józefovia, reprezentowa-
na przez naszych piłkarzy Tobiasza Filochow-

skiego oraz Piotra Wadowskiego, wzięła udział 
w ogólnopolskim turnieju klubów niższych lig 
„eBekstraklasA” w grę FIFA20. Była to niepo-
wtarzalna okazja, by jednego dnia rozegrać go-
rące derby z lokalnymi drużynami, a następnie 
zmierzyć się z oddalonymi o setki kilometrów 
ekipami z Krakowa, Podlasia, bądź Dolnego Ślą-
ska. Oczywiście transmisje ze spotkań można 
było śledzić w Internecie. Okres bez rozgrywa-
nia meczów zawodnicy rekompensowali sobie 
wirtualnymi rozgrywkami oraz indywidualnym 
wysiłkiem, ale nie mogliśmy zapomnieć o na-
szych kibicach. 

Przez dwa miesiące, w oczekiwaniu na 
powrót piłkarskich emocji na Dolną 19, na 
odświeżonej stronie klubowej jozefovia.pl 
(serdecznie zapraszamy!) prezentowaliśmy 
cykl „A pamiętasz jak?”. W naszym kąciku hi-
storycznym przypomnieliśmy pamiętne, z róż-
nych powodów, zwycięstwa Józefovii w ostat-
nich latach. W historii występów Józefovii 
mieliśmy mnóstwo meczów spektakularnych. 
Były fenomenalne bramki, niesamowite obro-
ty spraw, czasem skandale. Mamy nadzieję, że 
chociaż w małym stopniu wynagrodziliśmy na-
szym sympatykom okres piłkarskiego „głodu”.

Powrót do wspólnych 
treningów…

7 maja było już wiadomo, że nie dokończy-
my rozgrywek ligowych. Polski Związek Piłki 
Nożnej poinformował, że zarówno rozgrywki 
seniorskie, jak i młodzieżowe we wszystkich 
kategoriach wiekowych zostały odwołane. 
Oznaczało to, że pierwszy seniorski zespół Jó-
zefovii utrzymał się w IV lidze, a rezerwy Józe-
fovii pozostały w klasie A. Liga nie wróciła, na-
tomiast 11 maja, po niespełna dwumiesięcznej 
przerwie, do treningów na obiektach przy Dol-
nej 19 powróciły zespoły Józefovii. Zajęcia od-
bywały się w grupach liczących maksymalnie 
sześć osób, na czterech boiskach: orliku, boisku 
pełnowymiarowym ze sztuczną nawierzchnią, 
boisku trawiastym oraz tartanowym boisku 

 Jeszcze obowiązkowa dezynfekcja i można trenować!Redaktor Roman Kołtoń z wiceprezesem i trenerem Józefovii Damianem Politańskim
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wielofunkcyjnym. Jako pierwsza o godz. 15.00 
zajęcia rozpoczęła grupa z rocznika 2009 pod 
okiem Mateusza Szymańskiego. Tego dnia od-
były się także pierwsze zajęcia bramkarskie 
oraz roczników 2012, 2007 i 2003. Wieczo-
rem treningi wznowiła czwartoligowa dru-
żyna seniorów prowadzona przez Damiana 
Politańskiego. Poniedziałkowe zajęcia czwar-
toligowców odbyły się w czterech grupach na 
dostępnych boiskach z nawierzchnią natural-
ną, sztuczną oraz orliku. Pierwszego dnia tre-
ningów spadł deszcz, ale nie przeszkodził on 
zawodnikom szczęśliwym z powrotu na Dolną 
19. Z niecierpliwością czekaliśmy na wznowie-
nie treningów, bo jest spora różnica między 
pracą na boisku, a tą w domu. Wszyscy szybko 
nauczyliśmy się działać i mimo ograniczeń cie-
szyliśmy się grą w piłkę . Zajęcia odbywały się 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zaleca-
nych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz 
Ministerstwo Zdrowia.

… i meczów
Wraz z upływem czasu i „luzowaniem” ko-

lejnych obostrzeń treningi przybrały normalną, 
pierwotną formę. Co więcej, w ramach czwar-
tego etapu „odmrażania” pojawiła się możli-
wość organizacji wydarzeń sportowych z udzia-
łem nie więcej niż 150 uczestników. Pozwoliło 
to na rozgrywanie spotkań sparingowych. Po 
niespełna trzech miesiącach przerwy, 4 czerw-
ca usłyszeliśmy pierwszy gwizdek sędziego nad 
Świdrem. Pierwsza drużyna dowodzona przez 
Damiana Politańskiego pokonała na własnym 
stadionie KS Wesoła aż 8:0! Dolna 19 powoli 
zaczynała żyć rytmem meczów i jeszcze w ten 
sam weekend pierwsze sparingi po przerwie 
rozegrały niektóre zespoły juniorskie.

Dziś, po tak długiej przerwie, piłkarze Józe-
fovii mają już za sobą pierwsze mecze o staw-
kę. Indywidualne przygotowania nie poszły 
na marne i 1 sierpnia podopieczni trenera 
Politańskiego na inaugurację nowego sezonu 
IV ligi pokonali Spartę Jazgarzew 1:0. W drugiej 

połowie sierpnia do ligowego grania powróciły 
także nasze zespoły młodzieżowe i juniorskie. 
A nam pozostało tylko cieszyć się tym, co ty-
grysy lubią najbardziej – futbolem w wykona-
niu józefowian.

Sportowa wizytówka Józefowa
Na początku 1951 roku powstał jednosek-

cyjny klubik LZS Rycice, którego nazwa pocho-
dziła od wsi, będącej dziś najstarszą dzielnicą 
naszego miasta. Założyciel Kazimierz Charłam-
powicz, wspierający (dziś już tylko z trybun) 
swój ukochany klub, pewnie nie spodziewał 
się, jak rozwinie się jego „dzieło”. Obecnie nad-
świdrzański klub, funkcjonujący pod nazwą 
MLKS Józefovia, jest jednym z najstarszych sto-
warzyszeń działających nieprzerwanie na tere-
nie miasta, a za rok będzie świętować 70-lecie.

Miejski Ludowy Klub Sportowy Józefovia 
to m.in. dwie drużyny seniorskie, akademia 
licząca 260 regularnie trenujących zawodni-
ków oraz 15 trenerów zaangażowanych w ich 
rozwój. I to właśnie ciągły rozwój akademii jest 
najważniejszym długoterminowym celem klu-
bu znad Świdra. 

Zimą Józefovia otrzymała brązową gwiazd-
kę w Programie Certyfi kacji PZPN. Jest to inno-
wacyjny projekt mający za zadanie podniesie-
nie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na 
terenie całej Polski. Oznacza to, że „Józa” jest 
w elitarnym gronie akademii, będących naj-
lepszymi miejscami do rozwijania piłkarskich 
umiejętności dzieci. 

W zeszłym roku wystartowało także pił-
karskie przedszkole. Są to zajęcia piłkarskie 
dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Celem jest 
kształtowanie sportowych i zdrowotnych na-
wyków wśród najmłodszych poprzez zajęcia 
sportowe pod okiem naszych trenerów. Po-
nadto akademia liczy 13 zespołów młodzieżo-
wych i dziecięcych, reprezentujących Józefovię 
w mazowieckich ligach i turniejach. Co roku 
józefowskie drużyny biorą udział w obozach 

sportowych. W tym roku nasza młodzież udała 
się na Mazury do Olecka i na Lubelszczyznę do 
Nadrzecza koło Biłgoraju. Oczywiście w okre-
sie wakacyjnym nie brakowało także zajęć na 
stadionie w Józefowie, gdzie część roczników 
odbywała obozy stacjonarne. Ponadto, dzięki 
wsparciu Ministerstwa Sportu, przy Dolnej 19 
przeprowadzono zajęcia sportowe, edukacyj-
ne i historyczne.

Wierzymy, że rozwój akademii pozwoli na 
to, by drużyny występujące w rozgrywkach se-
niorskich opierały się w głównej mierze na wy-
chowankach Józefovii. Nieco ponad rok temu 
pierwszy zespół, bez nakładów fi nansowych, 
awansował do IV ligi, w której występuje do 
dzisiaj. Serdecznie zapraszamy do kibicowania 
józefowianom w ligowych zmaganiach. Aktu-
alności z Dolnej 19, jak i wszystkie terminarze 
spotkań, są dostępne na stronie internetowej 
jozefovia.pl.

MIEJSKI LUDOWY KLUB 
SPORTOWY JÓZEFOVIA
Adres: Józefów, 05-420, ul. Dolna 19
Telefon: 661 404 437
E-mail klubu: biuro@jozefovia.pl 
Internet: jozefovia.pl
Zapraszamy na nasze social media!
MLKS Józefovia
@jozefovia
@jozefoviajozefow

Zarząd:
Prezes – Sławomir Faliński
Wiceprezes – Cezary Kowalski
Wiceprezes – Damian Politański
Skarbnik – Mariusz Łaba
Sekretarz – Maciej Jabłoński
Członek zarządu – Grzegorz Ognicha
Członek zarządu – Tomasz Gołembiewski
Doradca zarządu ds. prawno-finansowych 
– Michał Karp
Specjalista ds. mediów klubowych – Kacper 
Onisk

Oprac. MLKS Józefovia

Na ten moment długo czekaliśmy! Józefovia zagrała pierwszy mecz IV ligi 
po przerwie spowodowanej pandemią. I zwyciężyła!

Dolna 19 wreszcie zaczęła żyć meczowym rytmem!
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EKOLOGIA I ZDROWIE

Znanych jest około 100 gatunków sosen. 
Występują pod postacią drzew lub krzewów, 
są zimozielone – zielone przez cały rok, także 
zimą. Posiadają liście w postaci długich igieł, 
w zależności od gatunku od dwóch (kosodrze-
wina, sosna pospolita, sosna czarna), trzech 
(sosna żółta), do pięciu (limba, sosna Schwe-
rina, wejmutka, himalajska). Sosny to rośliny 
światłożądne – wymagające dużej ilości świa-
tła. Sosny nie wymagają żyznych gleb, a prze-
ciwnie – zadowalają się ubogimi, kwaśnymi, 
czasem zasadowymi (sosna żółta).

Owocami sosen są szyszki – od niewielkich, 
jajowatych (kosodrzewina, sosna pospolita) 
po bananowato wygięte, mocno ożywicowa-
ne (sosna Schwerina, wejmutka, himalajska). 
Z tego powodu, z racji istnienia szyszek, ga-
tunkiem tak często sośnie towarzyszącym są 
wiewiórki.

Sosny wydzielają żywice – specjalne sub-
stancje mające zastosowanie w chemii prze-
mysłowej (jako składniki wielu materiałów 
izolacyjnych). Także w medycynie: żywice wraz 
z otaczającym je powietrzem tworzą substan-
cje lotne – olejki eteryczne – mieszaniny po-
mocne w leczeniu chorób układu oddechowe-
go, na przykład – astmy.

W naszym otoczeniu dominującym ga-
tunkiem jest sosna pospolita (Pinus sylve-
stris), która jest też najpowszechniejszym 
gatunkiem iglastym naszych lasów. Wystę-
puje w Europie i Azji. Jej wymagania glebo-
we są bardzo niskie – występuje na słabych 
glebach, najlepiej kwaśnych. Osiąga wyso-
kość 10–30 metrów.

Niezwykle rzadko sosna pospolita osiąga 
40 metrów, wysokość 15-piętrowego wieżow-
ca, jak sosna Gruba Kaśka w Nadleśnictwie 
Młynary w powiecie elbląskim – tegoroczna 
kandydatka do tytułu „Drzewa roku 2020” 
– która wyróżnia się na tle innych sosen zarów-
no wysokością, jak i dwukrotnie większym niż 
inne obwodem – ludzie wyglądają przy niej jak 
krasnoludki. 

Walory dekoracyjne sosny pospolitej: dosko-
nale nadaje się na podstawowy składnik parku 
czy ogrodu. Rosnące w grupie sosny są smukłe, 
rosnące pojedynczo – tzw. solitery, mają koronę 
szerszą – kulistą lub parasolowatą.

Wybitnym przykładem solitera – sosny pa-
rasolowatej, jest rosnąca na granicy Falenicy 
i Michalina Sosna Falenicka – wizytówka naszej 
okolicy. Kilka tygodni temu zajęła drugie miej-
sce w ogólnopolskim plebiscycie na „Drzewo 
roku 2020”.

Kosodrzewina (sosna górska, Pinus mugo).
Pasuje do ogrodów wrzosowych, skalnych, na 
żywopłoty. Wymaga dużo miejsca – szeroko 
się rozrasta. Jest gatunkiem bardzo toleran-
cyjnym, rośnie na glebach suchych, kwaśnych, 

zasadowych. Wymaga dużo światła, gdyż 
w wypadku jego braku rośnie krzywo i traci 
igły. Bardzo odporna na mrozy, wiatry, susze 
i upały. Jest za to wrażliwa na zanieczyszczenie 
powietrza i zasolenie, z tego powodu nie nada-
je się na przedogródki (zanieczyszczenie gleby 
– zasolenie wynikające z zimowego utrzymy-
wania dróg).

Spośród około setki gatunków sosen na 
szczególne wyróżnienie zasługują: limba (Pi-
nus cembra) o koronie początkowo wąsko-
stożkowej, z wiekiem szerszej w górnej części; 
charakteryzująca się czarną korą sosna czarna 
(Pinus nigra) – mało wymagająca, tolerancyj-
na, znosząca silne mrozy, susze, upały; sosna 
żółta (Pinus ponderosa) o gęstej szeroko-
stożkowej koronie, toleruje gleby zasadowe, 
głębokie, przepuszczalne; sosna Schwerina 
(Pinus x schwerinii) szybko rosnąca o długich, 
cienkich, zwisających igłach; słabo rosnąca 
w warunkach miejskich sosna himalajska (Pi-
nus wallichiana) – charakteryzująca się dłu-
gimi, (12–20 cm), cienkimi igłami; sosna wej-
mutka (Pinus strobus) – malownicza zwłaszcza 
jako drzewo wolnostojące (soliter), wrażliwa 
na suszę, o deskowatego kształtu korzeniach 
bocznych, wrażliwa na rdzę wejmutkowo-po-
rzeczkową i – w związku z tym – sąsiedztwo 
krzewów porzeczek.

Zdaniem fachowców z Nadleśnictwa w Ce-
lestynowie filozofią nas – tubylców, miesz-
kańców mających wpływ na kształt otoczenia 
– naszych ogrodów, ogródków, miniparków 
powinno być zaprzyjaźnienie się z sosnami. 
W odróżnieniu od wielu działań, gdy sosny się 
usuwa, zastępuje różnymi gatunkami obcymi, 
powinniśmy docenić jej, sosny umiejętność 
przystosowania się do różnych skrajnych wa-
runków: akceptację ubogich gleb, odporność 
na skrajności klimatyczne: mróz, susze, upały 
i – przede wszystkim – jej, nigdzie indziej nie-
spotykane, piękno. Piękno.

Być może najlepszy byłby kompromis: so-
sny jako podstawa świata roślinnego, a inne 
nasze pomysły – np. implementacja roślin eg-
zotycznych – jako jego uzupełnienie?

Sosny najlepiej sadzić wiosną (można także 
jesienią, ale daje to gorszy efekt). Fachowcy 
z Celestynowa polecają, aby były to sadzonki 
z baryłką (system korzeniowy na kształt za-
wartości doniczki). Polecają materiał ze Szkółki 
Skierdy z Nadleśnictwa Jabłonna jako najlepiej 
odzwierciedlający charakter rodzimej przyro-
dy. Nadleśnictwo Celestynów wielokrotnie 
rozprowadzało sadzonki sosen przy rozma-
itych okazjach, leśnicy polecają swoją pomoc.

Tekst: Zbigniew Kozłowski
[korzystałem z pracy: Piotra Latochy – „Rośliny 

ozdobne w architekturze krajobrazu”, cz. III, wyd. II]
Foto: Katarzyna Kozłowska

Sosna, królowa naszych lasów
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O T YM SIĘ  MÓWI

W świadomości społecznej funkcjonuje 
sporo niezbyt pozytywnych przekonań, doty-
czących kwes  i ochrony zabytków. Na pod-
stawie indywidualnych przypadków, mających 
miejsce w różnym czasie, wiele osób wyraża 
pogląd, że opieka konserwatora, narzucona 
niejako odgórnie, oznacza same kłopoty. Może 
warto przyjrzeć się temu z bliska, zastanowić 
nad zyskami i stratami, jakie niosą dla społecz-
ności lokalnej działania konserwatorskie.

Ekstraliga – rejestr zabytków
Zabytki nieruchome w Polsce są chronione 

na różne sposoby. Najwyższy stopień to wpis 
do rejestru zabytków, który może się doko-
nać na wniosek konserwatora lub właściciela 
obiektu i jest poprzedzony dokładnymi ana-
lizami, badaniami historycznymi i ustalonymi 
procedurami. W Józefowie mamy niewiele ta-
kich zabytków – to dwie stacje kolejowe, trzy 
domy murowane: przy ulicy Nadwiślańskiej 98 
„Zameczek” Skrzypków (później Gąseckich), 
sąsiednia willa Aliny Raue, córki Emila Młynar-
skiego oraz wybudowana przez Maksymiliana 
Jakubowicza Willa Jakubówka (Długa 26a), 
w której po generalnym remoncie mieści się 
obecnie przedszkole. Są też dwa domy drew-
niane: czekająca na remont Willa Wertmana na 
Kolonii Frankówka przy ulicy Wyszyńskiego 2 
i Willa Irenka przy ulicy Zielonej. To niewiele, 
jak na duże miasto z bogatą, choć stosunkowo 
krótką historią.

Właściciel budynku, znajdującego się w re-
jestrze, zobowiązany jest do przestrzegania 
zaleceń konserwatorskich, ale ma także prawo 
starać się o dofi nansowanie prac związanych 
z rewitalizacją i wszelką pomoc w działaniach 
– coraz częściej je otrzymuje. W ubiegłym 
roku, na naszym józefowskim podwórku, taka 
pomoc została przyznana na rzecz Willi Irenka, 
właściciele Jakubówki swego czasu także sko-
rzystali z dofi nansowania. Zalecenia konserwa-
torskie są ostatnio mniej restrykcyjne, negocja-
cje mogą doprowadzić do wielu kompromisów.

Kto do wojewódzkiej ewidencji
Drugi stopień ochrony zabytków nierucho-

mych to wojewódzka ewidencja zabytków, do 
której przez konserwatora włączane są udoku-
mentowane i opisane wartościowe obiekty. To 
etap przygotowawczy do wpisania do rejestru. 
W tej ewidencji znajduje się obecnie kilkanaście 

józefowskich domów – konserwator ma w pla-
nie wpisanie kolejnych. 

Zadania gminy
Trzecim stopniem ochrony powinny być 

działania samorządowe. To obowiązek prawny, 
ale i  obywatelski. Zadaniem gminy jest przygo-
towanie gminnej ewidencji zabytków (GEZ). To 
lista obiektów, które uznane są przez przedsta-
wicieli społeczności lokalnej za wartościowe, 
to swego rodzaju deklaracja, że władze miasta 
podejmują się opieki nad nimi. 

Gmina powinna stworzyć fundusz – kilka 
procent budżetu – przeznaczony na pomoc 
w pracach, mających na celu zachowanie sub-
stancji zabytkowej. Zalecenia konserwatorskie 
dotyczą utrzymania wyłącznie zewnętrznego 
wyglądu budynku znajdującego się na liście 
GEZ. Dobrze, jeśli obie listy, gminna i konser-
watorska, się pokrywają, ale nie zawsze tak 
jest.

Na zebraniu w Radzie Miasta omawiane 
były kolejno wszystkie rekomendowane przez 

Wiktora Lacha obiekty. 
Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska zgodziła się na wpisanie do ewi-
dencji zabytków dwóch obiektów gminnych 
– przy ul. Wiślanej 5 i Sosnowej 19. Lista jest 
w fazie tworzenia, w każdej chwili można wpi-
sać na nią kolejny obiekt, by go chronić. 

Może warto otworzyć debatę obywatel-
ską, zapytać, co mieszkańcy naszego miasta 
sądzą na temat zachowania tych materialnych 
świadków przeszłości. 

Słyszałam opinie wielu osób, oburzających 
się na sposób przeprowadzenia remontu i roz-
budowy pięknej kiedyś Willi Tandora przy ulicy 
Polnej. Widziałam załamywanie rąk nad roz-
bieranym świdermajerem. Przypuszczam, że 
wielu mieszkańcom nie jest to obojętne. Może 
znaleźliby się tacy, którzy pomogliby w opra-
cowaniu sensownego ekonomicznie planu ra-
towania zabytków naszego miasta.

We wrześniu kolejne posiedzenie Komisji 
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Lidia Dańko 

Powstaje gminna ewidencja zabytków
W czerwcu odbyło się drugie spotkanie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, poświęcone pracom nad 
utworzeniem gminnej ewidencji zabytków naszego miasta. Taki obowiązek nałożony został na samorządy już 10 lat 
temu. Poproszony o rekomendację historyk sztuki, znawca architektury linii otwockiej Wiktor Lach przedstawił przygo-
towaną listę obiektów, ocenionych jako wartościowe ze względów historycznych i artystycznych, wartych zachowania.

Zrewitalizowana Willa Balbinów przy ul. Wyszyńskiego 11 
już 26 września otwiera swoje podwoje dla mieszkańców Fot. Lidia Dańko
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Była dyrektor MOK Danuta Wojciechowska 
po 17 latach efektywnej pracy na rzecz rozwo-
ju i promocji kultury w Józefowie podjęła decy-
zję o przejściu na emeryturę.

  – Pani Jung to osoba z dużym doświad-
czeniem i wysokimi kompetencjami. Przez 

13 lat pracy w MOK dała się poznać jako 
kreatywny, odpowiedzialny organizator pro-
jektów kulturalno-edukacyjnych i sprawny  
zarządca Domu Nauki i Sztuki. Mianowanie 
pani Jung na stanowisko pełniącej obowiąz-
ki dyrektor pozwoli na płynną kontynuację 

działalności ośrodka i rozszerzanie jego 
oferty we współpracy z mieszkańcami – po-
wiedział burmistrz Marek Banaszek. Pani Jung 
będzie p.o. dyrektorem przez najbliższy rok.

Agnieszka Rogalska-Jung jest magistrem 
kulturoznawstwa, ukończyła również studia 
podyplomowe „Zarządzanie kulturą w struktu-
rach UE” w Polskiej Akademii Nauk oraz studia 
z zakresu zarządzania ryzykiem w Collegium 
Civitas. W Miejskim Ośrodku Kultury w Józe-
fowie pracuje od 2007 roku, kierując Domem 
Nauki i Sztuki oraz działaniami promocyjnymi 
MOK, wdrażaniem nowych programów edu-
kacji artystycznej i animacji społecznej, pozy-
skiwaniem środków zewnętrznych i działania-
mi strategiczno-sprawozdawczymi ośrodka.

Kronika kadrowa

Zmiany w MOK
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie od początku września ma nowego dyrek-
tora – została nim Agnieszka Rogalska-Jung, wieloletni pracownik MOK, do-
tychczasowa kierownik Działu Promocji i Animacji Społecznej.

W YDAR Z YŁO SIĘ  W KULTUR ZE

Zaraża energią. Nie ma dla niej rzeczy nie-
możliwych – wysłużony, budowany społecz-
nym wysiłkiem budynek Miejskiego Ośrodka 
Kultury krok po kroku, przez kilkanaście lat 
budowała na nowo. Znajdowała społeczne 
wsparcie dla coraz liczniejszych akcji kultural-
nych. Danuta Wojciechowska – absolwentka 
warszawskiej Akademii Wychowania Fizyczne-
go, utalentowana choreograf i sędzia tańców 

polskich kierowała na warszawskim Ursynowie 
zespołem pieśni i tańca Jaromiry, który zrobił 
międzynarodową karierę. Potem na Uniwer-
sytecie Warszawskim uzupełniła swoją wiedzę 
o zarządzaniu, była naczelnikiem wydziału kul-
tury w Urzędzie Gminy Wilanów, by na kilka-
naście lat osiąść w Józefowie i nadać dynamikę 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

Zgromadziła wokół siebie świetny zespół, 

więc gdy podjęła decyzję o ratowaniu zdro-
wia i przejściu na emeryturę, to z grona jej 
współpracowników wyłoniono następczynię 
– Agnieszkę Rogalską-Jung.

Odznaczona srebrną odznaką „Zasłużony 
dla kultury” w Józefowie, wśród stałych i oka-
zyjnych bywalców licznych imprez MOK zdo-
była cenniejszą nagrodę – nominację do ty-
tułu „Superprzemiany” w rankingu osiągnięć 
30-lecia samorządu. Mieszkańcy uzasadnili tę 
nominację krótko – MOK łączy pokolenia.

Zmiana warty w MOK przypada na bardzo 
trudny czas pandemii, ograniczeń w działal-
ności ośrodka. Jakie są Pani najbliższe plany?

W dużym stopniu zależymy od rozwoju sy-
tuacji epidemiologicznej, zarządzeń władz, sy-
tuacji szkół. Z dużą ostrożnością uzgodniliśmy 
z burmistrzem, że zajęcia rozpoczniemy w paź-
dzierniku – oferta skierowana do mieszkańców 
Józefowa jest dostępna na naszej stronie inter-
netowej i na FB.

Jak zwykle zajęcia przeznaczone są dla róż-
nych grup wiekowych i osób o różnorodnych 
zainteresowaniach oraz pasjach. Będzie to 
kontynuacja dotychczasowej oferty, którą nasi 
mieszkańcy już znają. Ale mamy też nowości: 
Małorzata Car poprowadzi warsztaty ilustracji 
z wykorzystaniem technik tradycyjnych, ale 
też i najnowszych technologii. Przemysław Ka-

czyński poprowadzi warsztaty teatralne, któ-
rych zwieńczeniem będzie nagranie słucho-
wiska – tu będzie pracował wielopokoleniowy 
zespół, w którym będzie sporo młodzieży. 
Będą też warsztaty wokalne.

Kiedy swoje podwoje otworzy wspaniale 
zrewaloryzowany budynek przy ulicy Wy-
szyńskiego 11?

Dom Nauki i Sztuki przeprowadzać będzie-
my w połowie września. 

Na 26 września planujemy otwarcie 
obiektu przy ul. Wyszyńskiego 11 
dla mieszkańców. 

Red. Lidia Dańko, autorka monografii 
„Domy na linii” przygotowuje tablicę infor-
mującą o historii tego obiektu. Poprosiłam 
też, by opowiedziała tę historię mieszkań-
com, którzy odwiedzą nas tego dnia.

Przy budynku jest świetnie wyposażona 
siłownia plenerowa – poprosiłam, by Mar-
ta Gaworska ze Stowarzyszenia ESPAR 50+, 
propagującego aktywny styl życia seniorów, 
prowadziła tam pokazowe zajęcia dla doro-
słych. Tak więc zapraszamy 26 września.

Na Wyszyńskiego 11 przeprowadzą się zaję-

cia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 
Swoje miejsce spotkań będzie tu miał Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku i Towarzystwo Przyjaciół 
Józefowa. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów poprosił burmistrza, o pozostanie 
w starym budynku Domu Nauki i Sztuki i taką 
zgodę przewodnicząca Barbara Chejak uzyskała.

Przewiduje Pani jakieś zmiany w zespole 
i sposobie kierowania MOK?

Zespół jest doświadczony, wypróbowany, 
kompetentny, a na jego poszerzenie na razie 
nas nie stać. Rewolucji w kierowaniu MOK też 
nie przygotowuję, myślę raczej o ewolucji. Pla-
nuję m.in. powołanie Młodzieżowej Rady Kul-
tury z prawdziwego zdarzenia – piszę wniosek 
o grant na projekt warsztatów na ten cel. Mło-
dzi ludzie poznają podczas warsztatów narzę-
dzia do realizacji pewnych projektów. Po tym 
przeszkoleniu będą mogli brać sprawy w swo-
je ręce i – działać. W 2015 roku realizowaliśmy 
Konkurs Inicjatyw Lokalnych – zachwyciły 
mnie jego efekty. Część pieniędzy w przyszło-
rocznym budżecie chciałabym przeznaczyć na 
taki cel. Wierzę w siłę inicjatyw społecznych, 
one współtworzą kulturę w Józefowie. 

Rozmawiała: Wanda Zagawa

Danuta Wojciechowska dobrze zasłużyła się kulturze

Nie będzie rewolucji – będzie ewolucja

Trzy pytania do dyrektor Agnieszki Rogalskiej-Jung

(UM Józefów)
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• 5 września, godz. 18.00 I koncert: zespół 
Bluestones – Nieformalna Grupa Muzyczna

• 6 września, godz. 18.00 Bluesowe kino 
– projekt muzyczny „Biało-czarny blues, 
czyli Tadeusz Nalepa i inni”

• 12 września (sobota), godz. 18.00
II koncert: Sławek Wierzcholski i Nocna 

Zmiana Bluesa (Sławek Wierzcholski: śpiew, 
harmonijka ustna; Wiesław Kryszewski: gitara; 
Witold Jąkalski: gitara slide; Piotr Dąbrowski: 
akustyczna gitara basowa, śpiew; Grzegorz 
Minicz: perkusja). 

W ciągu 37 lat nieprzerwanej działalności 
osiągnęli sukcesy, którymi można by obdzielić 
znacznie większe grono artystów! Dwadzie-
ścia wydanych płyt, nagrania z amerykańskimi 
gwiazdami bluesa, jak m.in. Charlie Mussel-
white czy Louisiana Red, koncerty supportu-
jące gwiazdy bluesa światowego formatu: B.B. 
Kinga (Warszawa 1996) czy Blues Brothers 
(Norymberga 1989). Kilka tysięcy koncertów 
w Polsce i praktycznie całej Europie, także 
w USA, a nawet w Zimbabwe!

W trakcie długiej działalności Sławek i jego 
zespół wykreowali własny, niepowtarzalny styl 
bazujący na akustycznym instrumentarium, 
a będący fuzją bluesa, folku, jazzu i piosenki 
autorskiej. Sławek jest autorem całego reper-
tuaru grupy i kilku prawdziwych przebojów, jak 
„Szósta zero dwie”, „Blues mieszka w Polsce”, 
„John Lee Hooker” czy „Chory na bluesa”.

• 13 września (niedziela), godz. 18.00 

Bluesowe kino – „Feel like going home”, 
reż. Mar  n Scorsese 

Podróż z bluesem, która rozpoczyna się na 
brzegach rzeki Niger w Mali, a zaprowadzi nas 
na pola bawełny w Delcie Mississippi. W mię-
dzyczasie będziecie mogli Państwo obejrzeć 
unikatowe materiały archiwalne i nacieszyć 
uszy wspaniałymi kawałkami bluesowymi.

„Zawsze czułem się, jakby blues był jeszcze 
jednym członkiem mojej rodziny. To muzyka, 
za pomocą której opowiada się historię i ta jej 
cecha wydaje mi się niezwykle fascynująca” 
– Mar  n Scorsese.

• 19 września (sobota), godz. 18.00 
III koncert: „Tribute to Mira Kubasińska” 

w wykonaniu Natalii Sikory z zespołem: 
Krzysztof Dłutowski – piano, Hammond; Da-
riusz Samoraj – gitara; Jarosław Bączkowski 
– bas; Vlodi Tafel – perkusja.

Podczas koncertu wystąpi gość specjalny: 
Grzegorz Markowski przy akompaniamencie 
Dariusza Kozakiewicza. 

Natalia Sikora, zwyciężczyni drugiej edy-
cji „The Voice of Poland”, zaśpiewa przeboje 
Tadeusza Nalepy wykonywane dawniej przez 
Mirę Kubasińską, a także autorskie kompozy-
cje oraz przeboje Janis Joplin. Natalia pochodzi 
ze Słupska i tam rozpoczęła się jej przygoda 
ze sceną – muzyczną i teatralną. Od 2007 r. 
współpracowała z pianistą i kompozytorem 
Piotrem Proniukiem, z którym stworzyli blu-
esowy projekt o nazwie Sikora Proniuk Duo. 
Wynikiem ich wspólnej działalności jest pły-

ta „Absurdustra – Próba Norwida” wydana 
w 2011 r. Występowała w zespole metalu 
symfonicznego At the Lake oraz była wokalist-
ką zespołu Mięśnie.

W 2013 r. wygrała drugą edycję programu 
TVP2 „The Voice of Poland”. W tym samym 
roku za wykonanie utworu „Konie” zajęła 
pierwsze miejsce w konkursie SuperDebiu-
ty na Krajowym Fes  walu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Zdobyła również Srebrny Samowar 
na Fes  walu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Gó-
rze za wykonanie piosenki „Jasnyj sokol” z re-
pertuaru zespołu Lube.

W 2014 r. wydała drugi, solowy album 
studyjny pt. „BWB Experience”.  W maju 
2018 roku ukazał się kolejny album Natalii 
pt. „Tribute to Mira Kubasińska” w hołdzie 
dla wokalistki zespołu Breakout, a został on 
nagrany z muzykami go współtworzącymi: 
Krzysztofem Dłutowskim, Dariuszem Ko-
zakiewiczem oraz Winicjuszem Chróstem.
W maju 2019 roku ukazała się autorska płyta 
Natalii Sikory pt. „Ailatan”. Na tej płycie po-
śród 12 premierowych piosenek znajdują się 
„Ostrożnie, to moje serce” do słów Marka Ga-
szyńskiego, „W ogniu” Dariusza Kozakiewicza 
oraz „Korpo potwory” – Jacka Perkowskiego 
i Paco Sarra. Album został nominowany do na-
grody „Fryderyk” w kategorii Blues. 

Wydarzenia towarzyszące
Galeria Wejście MOK

Wystawa fotografi czna „Nalepa, Kubasiń-
ska, Bogdan Loebl, Piotr Nalepa i Grzegorz 
Markowski – niepokonane, muzyczne legendy 
w obiektywie” 

Wystawa zbiorowa autorów: Grzegorza 
Muczke, Piotra Salwy, Wojciecha Manna, 
Zbyszka Jędrzejczyka i Jerzego Andrasiaka. 

Galeria Rama MOK
„Obrazki z podróży. Miejsce i ludzie” 

– wystawa malarstwa Danuty Matysik, inspi-
rowanego podróżami oraz muzyką oraz kultu-
rą południa USA.

Danuta Matysik – absolwentka katowickie-
go liceum sztuk plastycznych oraz anglistyki 
na Uniwersytecie Śląskim. Miłośniczka sztuk 
pięknych wszelkiego rodzaju – od malarstwa 
po muzykę. Związana z kwartalnikiem „Twój 
Blues”, dla którego pisze i tłumaczy teksty. 
Malarstwem zajmuje się od wielu lat, uwiecz-
niając za jego pomocą ulotne wspomnienia 
z licznych podróży i scenki charakterystyczne 
dla odległych kultur. 

Galeria w plenerze 
5 września (sobota) – skwer im. św. Jana 

Pawła II
Wystawa zbiorów i pamiątek kolekcjoner-

skich „Galeria na wsi Niebrów”, która po-
wstała z miłości i pasji do zespołu Breakout, 
Miry Kubasińskiej, Tadeusza Nalepy. Bę-

Fes  wal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na bluesa”

XII edycja „Niepokonani” 
5–19 września 2020 roku, Józefów

POLEC AMY WE WR ZEŚNIU
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POLEC AMY

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Józefowie, w semestrze wiosenno-letnim, 
kompletnie sparaliżowała pandemia koro-
nawirusa. Placówki kulturalno-oświatowe 
zostały zamknięte do odwołania, w tym nasz 
uniwersytet. Mimo wszystko staraliśmy się 
realizować tę część programu, która była moż-
liwa. Po zniesieniu wprowadzonych wcześniej 
obostrzeń (jak zakaz wchodzenia do lasu), lecz 
zachowując obowiązujące przepisy, grupa 

aktywnych koleżanek, w każdy poniedziałek, 
przemierzała z kijkami nadświdrzańskie ścież-
ki. Spacery nordic walking kontynuujemy do 
dzisiaj. Spotykamy się w poniedziałki o godz. 
8.00 przy pomniku Łączniczek AK.

Dbając o kondycję naszych seniorów upra-
wiamy również ćwiczenia gimnastyczne w hali 
sportowej Integracyjnego Centrum Sportu 
i Rekreacji. W każdą środę o godz. 9.00 ćwi-
czymy pod okiem profesjonalnej instruktorki 

Żanety Kornatowskiej.
Moi drodzy, wakacje dobiegły końca. Przed 

nami nowy semestr. Uroczyste rozpoczę-
cie nauki w semestrze jesienno-zimowym, 
połączone z jubileuszem 15-lecia istnienia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie, 
zaplanowaliśmy na 30 września 2020 roku 
(środa) o godz. 17.00. O szczegółach tego spo-
tkania będziemy Państwa informować na stro-
nie internetowej oraz plakatach. Spotykamy 
się tradycyjnie w Miejskim Ośrodku Kultury.

Zarząd UTW w Józefowie

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 8 czerwca wprowadzi-

liśmy kolejne zmiany w funkcjonowaniu na-
szych placówek. Powoli, zgodnie z wytycznymi 
otrzymanymi z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodo-
wej, otwieramy się coraz bardziej na Państwa 

potrzeby, jednak z zachowaniem reguł zmniej-
szających ryzyko ewentualnych zachorowań. 

Aktualne ustalenia obowiązujące w na-
szych placówkach:
1. Godziny otwarcia pozostają bez zmian, 
zapraszamy 
– w poniedziałek, wtorek 13.00–18.00, 
– oraz środę, czwartek, piątek 9.00–14.00.
2. Czytelnia i pracownia komputerowa po-

zostają nieczynne.
3. W wypożyczalni może przebywać ograni-
czona ilość osób, tj. dwie osoby w wypożyczal-
ni dla dorosłych i jedna (plus dzieci) w wypoży-
czalni dla dzieci i młodzieży.
4. Nadal obowiązuje zasada zabezpieczenia 
rąk w rękawiczki i dezynfekcja oraz masecz-
ka lub przyłbica zasłaniająca usta i nos.

Zapraszamy serdecznie i życzymy zdrowia! 

Muzeum 2. Korpusu Polskiego od przeszło 
10 lat gromadzi zbiory związane z polskimi 
żołnierzami w trakcie II wojny światowej i ich 
historią, zaczynając od deportacji na Sybir, 
formowaniu Armii Polskiej w Rosji, ewakuacji 
na Bliski Wschód, zdobyciu Monte Cassino, 
wyzwoleniu Bolonii, Ankony, a skończywszy 
na powojennych losach żołnierzy i ich bliskich. 
Muzeum 2. Korpusu Polskiego powstało na 
bazie statutu w uzgodnieniu z Ministrem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem 
Zdrojewskim, na bazie prywatnych darowizn 
i propaguje poprzez edukację ogromny wy-
siłek wojenny polskich żołnierzy oraz naszą 
narodową historię.

Muzeum gromadzi także zbiory, ważne 
w propagowaniu historii, nauki i techniki dla 
dzieci i młodzieży oraz zabytki związane re-
gionalnie z historią Józefowa i okolic.

Aktualnie w muzeum po rozbudowie 
i modernizacji mieszczą się:
• wystawa stała „2. Korpus Polski”
• biblioteka i zbiór wydawnictw 2. Korpusu 

Polskiego i Armii Polskiej na Wschodzie
• ekspozycja czasowa „Dom Polski i 100-lecie 

Bitwy Warszawskiej”
• ekspozycja czasowa „II Wojna Światowa”
• ekpozycja plenerowa pojazdów zabytko-

wych
• ekspozycja archeologiczna i laboratorium 

dla dzieci i młodzieży
• klub modelarski dla dzieci „Od pary do elek-

tryczności”

Lekcje historii – nowoczesny 
przekaz i komunikacja

Muzeum 2 Korpusu proponuje żywe lekcje 
historii jako najnowocześniejszą formę na-

uczania dzieci i młodzieży. Korzystając z pięk-
nej lokalizacji w sosnowym lesie na skraju Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowego łączymy 
naukę historii ze wspaniałą rekreacją. Wyciecz-
ki przyjeżdżające do naszego muzeum obsłu-
gują prowadzący w historycznych mundurach, 
a poszczególne zajęcia odbywają się w małych 
10-osobowych grupach. 

Wyjątkową zaletą jest to, iż w naszym 
muzeum młodzież może dotykać zabytków, 
skorzystać z wycieczki po lesie pięknym zabyt-
kowym pojazdem i zobaczyć jak działa staro-
dawna technika, a wszystko to połączone z hi-
storyczną wiedzą przekazaną w interesujący 
sposób z dopasowaniem do wieku słuchaczy. 
Wizyta w naszym muzeum to nie nudna lekcja, 
to kilkugodzinna przygoda z historią.

W naszym muzeum można 
zorganizować także niezapomniane 
edukacyjne urodziny dla dzieci, 
konferencję czy spotkanie

Rezerwacja zwiedzania – tel. 660-838-440

dzie można na niej zobaczyć m.in. 10 wielko-
formatowych fotografi i zespołu Blackout, Bre-
akout, Miry czy Tadeusza. Zdjęcia podpisane 
przez autorów, niejednokrotnie również przez 
osoby występujące na zdjęciach.

Konferansjer: Zbyszek Jędrzejczyk
Materiały promocyjne i zdjęcia: Grzegorz Muczke

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia 
w ramach fes  walu.

Uwaga! Gramy bezpiecznie! 
W związku z wdrożonymi  procedurami 

dotyczącymi organizacji imprez kulturalnych 
w czasie pandemii COVID-19, w koncercie 
może wziąć udział:

– w plenerze maksymalnie 150 osób,
– w sali widowiskowej 90 osób – obowiązu-

ją bezpłatne wejściówki.
Uwaga – w przypadku złych warunków at-

mosferycznych koncerty będą przeniesione na 

salę widowiskową. Ze względu na limit miejsc 
na sali obowiązują bezpłatne wejściówki, któ-
re z wyprzedzeniem można odbierać już od 
1 września, w tygodniu, w sekretariacie MOK 
w godz. 14.00–18.00. Wstęp na salę widowi-
skową tylko w maseczkach.

Wstęp na koncerty (plener, sala) tylko po 
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i po 
wypełnieniu kwes  onariusza zdrowia, do-
stępnymi na stronie www.mokjozefow.pl.

Szanowne Koleżanki i Koledzy – słuchacze UTW!

O Muzeum – jubileusz „10 Lat Edukacji i Historii”
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W razie awarii 
oświetlenia ulicznego
O oświetlenie uliczne w Józefowie dba 
Eles-Bud Ewa Konopka-Strusińska. 
Zgłoszenia awarii: tel. 535 481 335, 
e-mail: elesbud-konserwacja@wp.pl
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W sprawie odpadów 
komunalnych
Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta ul. Kard. Wyszyńskie-
go 1, tel. 22 779 00 55
Zakład Obsługi Piękne Miasto
tel. 22 612 13 37, kierownik@zojoze-
fow.pl
Biuro Obsługi Klienta Lekaro
tel. 22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl

Ważne telefony: 
Burmistrz Marek Banaszek i wice-
burmistrz Piotr Gąszcz: 22 779 00 25
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego: 22 779 00 00, fax 22 779 00 15
Przewodniczący Rady Miasta Ma-
riusz Batorski: 22 779 00 40
Straż Miejska: 22 789 22 12, 
513 188 882
Straż Miejska w Józefowie pełni służbę 
w dni robocze w godz. 7.00–22.00
Policja: 22 789 21 07, dzielnicowy 
rejonu nr 1 mł. asp. Piotr Chudek 
tel. 600 997 498, dzielnicowy rejonu 
nr 2 mł. asp. Tomasz Wasążnik tel. 
600 997 472, dzielnicowy rejonu nr 3 
st. sierż. Piotr Firląg tel. 600 997 484

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych czynny w soboty 
w godz. od 8.00 do 18.00.

Mamy w Józefowie dziewięć rond: cztery 
duże, bardziej reprezentacyjne, inne skromne 
i pozbawione zieleni. Te duże, usytuowane są 
na drogach zarządzanych przez powiat i wo-
jewództwo, mają swoich patronów: Michała 
Elwiro Andriollego, księdza Jerzego Popie-
łuszkę, Tadeusza Nalepę i Bronisława Ko-
walskiego. 

Od lat pojawiają się głosy obywateli, 
sugerujące jakąś formę przybliżenia tych 
postaci, nie wszyscy bowiem je znają. Rosną 
nowe pokolenia, którym warto informacje 
o patronach podać niejako na tacy. 

Był pomysł tablicy na parkanie szkolnym 
przy rondzie Bronisława Kowalskiego, której 
tekst przypominałby zainicjowaną przez niego 
budowę Pomnika Lotników oraz działalność, 
szczególnie edukacyjną, Towarzystwa Ochro-
ny Przyrody, które prowadził wiele lat. 

Był pomysł spersonalizowania ronda Ta-
deusza Nalepy poprzez zamontowanie na 
stojącej na środku latarni ogromnego świetl-
nego konturu gitary. Może warto to rozważyć, 
zwłaszcza w kontekście fes  walu Lep na Blu-

esa, który bogatym programem co roku przy-
ciąga do miasta coraz szerszy krąg zaintereso-
wanych muzycznymi osiągnięciami dawnego 
mieszkańca Józefowa. 

Ronda to wizytówki miasta, szczególnie te 
duże, umiejscowione na głównych drogach 
wjazdowych. Powinny zwracać uwagę na uro-
dę miejsca i informować. Niestety, zieleni na 
rondach daleko do innych pięknych, miejskich 
kwietników. Nieciekawie też wygląda najbliż-
sze otoczenie – płoty obwieszone rozmaitymi 
reklamami. 

Potrzeba nam troski Pięknego 
Miasta, zakończenia prac 
nad uchwałą krajobrazową 
i wspólnych, obywatelskich 
działań w celu opracowania 
i zrealizowania systemu informacji 
o patronach józefowskich rond. 

Zespół redakcyjny „JnŚ”
Fot. Lidia Dańko

Od redakcji

Ronda – wizytówki miasta

DO I OD REDAKC JI
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Stosunkowo młoda dyscyplina sportu, 
jaką jest ground golf, trafi ła w Józefo-
wie na podatny grunt. Po ubiegłorocz-
nych otwartych mistrzostwach Euro-
py, które odbyły się na terenie hotelu 
Holiday Inn, w tym roku mieliśmy ko-
lejne tego typu zawody – II turniej 
kwalifikacyjny do przyszłorocznych 
mistrzostw w Japonii.

Wymyślona przed 38 laty przez Japończy-
ków gra, początkowo miała być sposobem na 
aktywizację ruchową ludzi starszych, a tak-
że międzypokoleniową integrację, bowiem 
w ground golfa grać mogą osoby w każdym 
wieku. Z czasem jednak tę nową dyscyplinę 
sportową podchwyciły inne kraje. Powód tak 
dużej popularności był prosty – oprócz ruchu 
na świeżym powietrzu jest to także świetna 
zabawa dla wszystkich. W Mongolii stała się 
ona niemal sportem narodowym. To właśnie 
pochodzący z tego kraju dr nauk med. Ocz 
Batyn jest gorącym propagatorem tego spor-
tu w naszym kraju i założycielem pierwszego 
w Polsce Warszawskiego Klubu Ground Gol-
fa AGI. – Obecnie ground golf uprawiany jest 
w 40 krajach przez ponad 3,5 mln osób. Jest 
to gra na tyle prosta, by grać w nią mógł każdy, 
niezależnie od wieku. Wystarczy jedna piłka 
i jeden kij oraz odrobina terenu zielonego, bo 
można w nią grać nie tylko na boisku piłkarskim 
czy w parku, ale też na własnym podwórku czy 
nad brzegiem rzeki lub jeziora – mówi dr Ocz.

Bardzo wielu zwolenników ground golfa 
jest także w Józefowie. – W tej chwili mamy 
39 zawodników podzielonych na różne grupy. 
Jest to sport indywidualny, toteż nie tworzymy 
jeszcze jakiegoś klubu, ale wszystko jest przed 
nami i wcale nie wykluczam możliwości, że 
w przyszłości taki klub w Józefowie powstanie 

– mówi Adam Godlewski.
1 sierpnia trawiaste boisko Józefovii stało 

się areną zmagań ground golfi stów w II tur-
nieju kwalifi kacyjnym do zawodów World Ga-
mes Masters, które w drugiej połowie maja 
2021 roku odbędą się w Japonii, w regionie 
Kansai. Ofi cjalnego otwarcia zawodów w Jó-

zefowie dokonał wiceburmistrz Piotr Gąszcz. 
W turnieju, któremu patronował burmistrz na-
szego miasta, wzięło udział ponad 30 zawodni-
czek i zawodników. A już 19 września na boisku 
Józefovii odbędzie się kolejny turniej ground 
golfa. Tym razem w szranki staną dyplomaci.

Tekst i foto: Wojciech Siergiejuk

Golf dla wszystkich
REPORTAŻ



Harmonogram odbioru odpadów w Józefowie
z zabudowy wielorodzinnej

ODPADY ZMIESZANE, BIO (kuchenne)

oraz ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY 
ZIELONE

odbiór z zabudowy wielorodzinnej odbiór z zabudowy wielorodzinnej

wrzesień 2020 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29

październik 2020 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

listopad 2020 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24

grudzień 2020 1, 8, 15, 22, 29

styczeń 2021 5, 12, 19, 26

luty 2021 2, 9, 16, 23

marzec 2021 2, 9, 16, 23, 30

kwiecień 2021 7, 13, 20, 27 7, 13, 20, 27

maj 2021 5, 11, 18, 25 5, 11, 18, 25

czerwiec 2021 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29

lipiec 2021 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

WIELKOGABARYTOWE 
I ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

2020 rok

Rejon 1 7 września

Rejon 2 9 września

Rejon 3 10 września

Rejon 4 11 września

Rejon 5 14 września

Rejon 6 16 września

Rejon 7 17 września

Rejon 8 18 września

Rejon 9 21 września

ODBIÓR CHOINEK 

2021 rok
strona 

zachodnia
strona 

wschodnia

9 lutego 2 lutego



Informacji na temat odpadów udziela

Referat Gospodarki Komunalnej 

tel. 22 779 00 20

www.jozefow.pl

strona zachodnia

strona wschodnia

Rejony odbioru odpadów



Harmonogram odbioru odpadów w Józefowie
z zabudowy jednorodzinnej

ODPADY ZMIESZANE 
oraz BIO (kuchenne)

ODPADY 
SEGREGOWANE

ODPADY 
ZIELONE

odbiór ze strony zachodniej wschodniej zachodniej wschodniej zachodniej wschodniej

wrzesień 2020 8, 22 1, 15, 29 5 12 8, 22 1, 15, 29

październik 2020 6, 20 13, 27 3 10 6, 20 13, 27

listopad 2020 3, 17 10, 24 7 14 3, 17 10, 24

grudzień 2020 1, 15, 29 8, 22 5 12

styczeń 2021 12, 26 5, 19 9 16

luty 2021 9, 23 2, 16 6 13

marzec 2021 9, 23 2, 16, 30 6 13

kwiecień 2021 7, 20 13, 27 10 17 7, 20 13, 27 

maj 2021 5, 18 11, 25 8 15 5, 18 11, 25

czerwiec 2021 1, 15, 29 8, 22 5 12 1, 15, 29 8, 22

lipiec 2021 13, 27 6, 20 3 10 13, 27 6, 20

WIELKOGABARYTOWE 
I ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

2020 rok

Rejon 1 7 września

Rejon 2 9 września

Rejon 3 10 września

Rejon 4 11 września

Rejon 5 14 września

Rejon 6 16 września

Rejon 7 17 września

Rejon 8 18 września

Rejon 9 21 września

ODBIÓR CHOINEK 

2021 rok
strona 

zachodnia
strona 

wschodnia

9 lutego 2 lutego



Informacji na temat odpadów udziela

Referat Gospodarki Komunalnej 

tel. 22 779 00 20

www.jozefow.pl

strona zachodnia

strona wschodnia

Rejony odbioru odpadów
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